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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ  

công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Sau khi thực hiện các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định, UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự 

thảo Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Luật Thủy lợi quy định “Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 

qua trên có sở giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định”.  

Theo quy định Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

- Về lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho giai 

đoạn từ năm 2021 trở đi: Chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi theo quy định tại điều 9 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ và Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định, thông báo mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công 

ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. 
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- UBND cấp tỉnh quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định tại Điều 35 Luật Thủy lợi và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 

của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 

quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá 

mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Trưởng Bộ Tài chính 

quy định”. 

Do vậy, UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết 

thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố 

là cần thiết để kịp thời hoàn thiện quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy 

lợi phù hợp với quy định hiện hành. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi để UBND thành phố quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động thủy lợi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

 2. Quan điểm chỉ đạo 

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng không cao hơn mức giá tối đa do Bộ Tài chính quy định tại Quyết định 

số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021. 

3. Nguyên tắc xây dựng 

a) Đảm bảo được tính bao quát và đầy đủ về các nội dung liên quan để các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. 

b) Bảo đảm bù đắp đầy đủ các chi phí thực tế hợp lý trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính; Phù hợp với chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; không làm biến 
động đến giá cả hàng hóa, dịch vụ. 

c) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là giá không có thuế giá trị gia 

tăng. 
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 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố 

đã thực hiện đúng quy trình quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đăng tải trên trang thông tin điện tử và lấy 

ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý, thẩm 

định hoàn thiện dự thảo Nghị quyết). 

 IV. BỐ CỤC  

 Dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm 04 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

Điều 2: Thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

  Điều 3. Thời điểm áp dụng. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

 Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy ban 

nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông 

qua./. 

Hồ sơ kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

(2) Tờ trình số……../TTr-SNN ngày       /11/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

(3) Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp. 

(4) Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND thành phố khóa IX; 

- TT HĐND thành phố; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND thành phố; 

- Các Ủy viên UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT, SNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

    

 

 

 

 

 


